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Țiriac hivatalosan is lemondott
a teniszszövetség éléről
Ion Țiriac három hete már 
bejelentette, tegnap pedig már 
hivatalosan is benyújtotta lemon-
dását a hazai teniszszövetség 
elnöki tisztségéről. Ismeretes, 
hogy a milliárdos üzletembert 
2019 júniusában választották meg 
a szervezet élére, de már akkor 
hangsúlyozta, hogy nem fogja 
a teljes mandátumát kitölteni. 
Tegnapi sajtótájékoztatóján ismét 
kiemelte, hogy a sportágnak 
olyan vezetőre van szüksége, 
aki minden idejét a szövetség 
átszervezésének tudja szentelni, 
és azért fi zetést is kap. „Kellenek 
fi zetett és elkötelezett alkalmazot-
tak, akik tesznek valamit az előre-
lépésért, mert különben eltűnünk 
a térképről” – mondta. Azt még 
továbbra sem tudni, hogy ki lesz 
az utóda az elnöki tisztségben, az 
viszont ismeretes, hogy a peres 
ügyeik lezárultak, ezért az idei 
esztendőtől már kapnak támo-
gatást a sportminisztériumtól. 
Pár hete viszont nézeteltérésbe 
kerültek, mivel több női játékos 
nem vállalta a szereplést a tokiói 
nyári olimpián.
 
Szakaszgyőzelemmel írt
történelmet Simone Tempestini
Simone Tempestini lett az első 
romániai pilóta, akinek rali-Eu-
rópa-bajnokságon sikerült mért 
szakaszt nyernie. A 2016-ban junior 
világbajnok kolozsvári versenyző-
nek ezt a római versenyen sikerült 
elérnie egy Skoda Fabia Rally 2 Evo 
volánja mögött. A futamot amúgy 
Tempestini a hetedik helyen zárta, 
amely révén az összetettben a 
tizedik. A római viadalon rajthoz 
állt a Maior testvérpár is, de Nobert 
és Francesca a kilencedik mért 
szakasz során kénytelenek voltak 
feladni a kontinensviadal idei sze-
zonjának harmadik versenyét.
 
Paralimpiára készül
Románia sportminisztere
Novák Károly Eduárd, Románia 
sportminisztere képviseli majd 
az országot kerékpárban a tokiói 
paralimpián. Ismeretes ugyanis, 
hogy az ország egyedüli paralimpi-
ai bajnoka a hivatalos megbízatása 
ellenére nem mondott le az aktív 
versenyzésről, és bár azt elismerte, 
hogy mandátuma első négy hó-
napja során nem volt ideje edzeni, 
most megpróbál újra a kerékpáro-
zásra összpontosítani, hogy dobo-
góra esélyesként rajtoljon majd el 
Japánban. A paralimpiai játékokat 
augusztus 24. és szeptember 5. 
között rendezik.
 
Elődöntőhöz érkezett
az Arany-kupa
Befejeződtek az Egyesült Államok-
ban zajló labdarúgó-Aranykupa 
negyeddöntőjének küzdelmei: 
Katar és Mexikó után Kanada és a 
házigazda is biztosította helyét a 
legjobb négy között. Kanada Costa 
Ricát múlta felül 2-0-ra, az Egyesült 
Államok Jamaicát búcsúztatta 
1-0-val, Katar Salvador ellen nyert 
3-2-re, míg Mexikó Honduras felett 
aratott 3-0-s diadalt. Az elődöntők 
csütörtökön lesznek, Katar–Egye-
sült Államok és Mexikó–Kanada 
párosítás szerint.

Feliratkozott a nemzetközi 
átigazolási piacra a Craiovai 
Universitatea: az oltyán labda-
rúgó-együttes hat és fél millió 
euróért elengedte Alexandru 
Cicâldăut a Galatasarayhoz.

 » V. NY. R. 

E urómilliókkal „vigasztalód-
hat” a Craiovai Universitatea 
futballklubja, miután a hazai 

élvonalbeli bajnokságban 4-1-re 
elbukta az FCSB elleni vasárnapi 
rangadóját. Tegnap ugyanis beje-
lentették Alexandru Cicâldău el-
igazolását, akiért a Galatasaray 6,5 

A TÖRÖK KLUB HAT ÉS FÉL MILLIÓ EURÓT FIZETETT A KÖZÉPPÁLYÁSÉRT A CRAIOVAI UNIVERSITATEÁNAK

„Elvitte” Cicâldăut a Galatasaray

Karnyújtásnyira. Márton Anna (balra) nem tudta legyőzni francia ellenfelét a bronzéremért

 » A 24 éves 
középpályás 
szerződésében 
további prémiu-
mok is szerepel-
nek.

millió eurót fi zetett nekik. A 24 éves 
középpályás szerződésében továb-
bi prémiumok is szerepelnek, ezért 
a nagy múltú török klub a jövőben 
akár további kétmillió eurót is fi zet-
het még az Universitateának. A köz-
ponti sportsajtó úgy tudja, hogy a 
vasárnap esti mérkőzés után az isz-
tambuliak az FCSB egyik játékosát, 
Olimpiu Moruțant is kiszemelték, 
és mintegy 8 millió eurót ajánlot-
tak érte. A bukaresti „piros-kékek” 
tulajdonosa, George Becali cáfolta 
ezt a hírt, megjegyezte viszont, hogy 
tízmillió euróért hajlandó lenne el-
engedni a 22 éves kolozsvári szélsőt.

Az FCSB-nek különben a vasár-
nap esti győzelme volt az első az 

idei szezonban, két forduló után 
4 pontnál tart az összetettben. Az 
Universitatea 3 ponttal maradt, 
megelőzte többek között Gheorg-
he Hagi Konstancai Farulja, amely 
2-0-ra nyert vasárnap a Medgyes 
ellen. A Chindia–Sepsi OSK és a 
Craiova–Dinamo összecsapásokat 
lapzártánk után rendezték. Ma és 
holnap a Bajnokok Ligája második 
selejtezőfordulójának visszavágóit 
rendezik – ma Zalgiris–Ferencvá-
ros, holnap Kolozsvári CFR–Lin-
coln Red Imps párosítással –, majd 
csütörtökön a Konferencia Liga 
második kvalifi kációs szakaszában 
lesz érdekelt az FCSB, a Sepsi OSK 
és az Universitatea.
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É rmek nélkül maradt tegnap Ro-
mánia és Magyarország a Tokió-

ban zajló nyári olimpián. A kék-sár-
ga-piros küldöttségből ezúttal nem 
is került senki közel a dobogóhoz, a 
piros-fehér-zöldek viszont vívásban 
újfent esélyesként léptek pástra. Már-
ton Anna volt az, aki a női kardozók 
elődöntőjét elveszítve a bronzért küz-
dött, de a francia Manon Brunet vé-
gül 15-6 arányban jobbnak bizonyult 
nála. „Hullámvölgyekkel teli felké-
szülés van mögöttem, hat hónapja 
térdszalag-szakadásom volt, egy hó-
napja pedig bokaszalag-sérülésem, 
de végig csak az lebegett a szemem 
előtt, hogy ezen az olimpián jól sze-
repeljek. Úgy érzem, hogy mindent 
megtettem, amit tudtam. Sajnálom, 
hogy erre az utolsó asszóra már fej-
ben nem tudtam összeszedni magam. 
Igazából saját magamat vertem meg, 
kicsit úgy éreztem magam, mintha az 
első olimpiámon lennék” – mondta a 
negyedik helyen zárt magyarországi 
versenyző az M4 Sporton. Hozzátet-
te, ötlete sem volt, hogy hogyan is 
nyerhette volna meg a Brunet elleni 
csatát, mert meglátása szerint csakis 
azzal volt elfoglalva, hogy „muszáj” 
teljesítenie. A szám olimpiai bajnoka 
amúgy az orosz Szofi ja Pozdnyakova 
lett, aki honfi társát, Szofi ja Velikaját 
győzte le a döntőben. Márton számára 
viszont még nem ért véget az olimpia, 
Magyarország ugyanis a női kardcsa-
pattal is jegyet váltott az ötkarikás 
játékokra. Előtte azonban a férfi ak 
kezdik majd a csapatversenyeket, ők 
szerdán lépnek pástra.

Búcsúzók és továbbjutók
Románia számára leginkább a bú-
csúkról szólt a tegnapi versenynap: 
teniszben Mihaela Buzărnescu, va-
lamint a Monica Niculescu és Raluca 
Olaru páros számára ért véget az olim-
pia, ökölvívásban Cosmin Gârleanu 
szenvedett vereséget, a cselgáncsozó 
Alexandru Raicu sem jutott tovább 
az első körből, és az asztaliteniszező 
Elizabeta Samara is kikapott tájföldi 
ellenfelétől a harmadik körben. Az 
eredmények tekintetében a hegyi ke-
rékpáros Vlad Dascălu elégedettnek 
mutatkozott a hetedik helyével, Mari-

ua Claudia Nechita pedig negyeddön-
tőbe jutott a női ökölvívók 54–57 kg-os 
súlycsoportjában.

Az úszás viszont ünneplésre adott 
okot, mert bár a tegnapi döntők során 
csak az Egyesült Államok, Nagy-Bri-
tannia, Ausztrália és Kanada növelte 
éremgyűjteményét – utóbbi Margaret 
Macneil révén 100 méter pillangón, az 
ausztrálok Ariarne Tutmus révén 400 
m gyorson, a britek pedig Adam Pe-
aty révén 100 méter mellen ünnepel-
tek bajnokot, az amerikaiak pedig a 
4x100 méteres férfi  gyors váltót nyer-
ték meg, ahol Magyarország országos 
csúccsal az ötödik lett – 200 gyorson 
David Popovici, 100 méter háton 
pedig Robert Glință kvalifi káltak a 
döntőbe. Azokat ma hajnalban ren-
dezték. De lesznek ma előfutamok is, 
többek között 200 m pillangón, ahol 
Hosszú Katinka és Kapás Boglárka is 
megmártóznak a medencében.

Ugyancsak ma, 12.20-kor csobban 
a medencébe Magyarország férfi  vízi-
labda-válogatottja Japán ellen. A női 
együttes döntetlennel kezdett tegnap, 
az orosz csapattal 10-10-re mérkőzött 
a csoportjában, ahol így a Kínát 12-7-
re felülmúló Egyesült Államok vezet. 
Utóbbi címvédőként és világbajnok-
ként főesélyese a tornának, szerdán, 
romániai idő szerint 8 órakor talál-

kozik Bíró Attila szövetségi kapitány 
piros-fehér-zöld együttesével. A játé-
kosok közül Gurisatti Gréta úgy vélte, 
hogy az előre eltervezettek szerint ját-
szottak, a kihagyott ziccereik bosszul-
ták csak meg magukat tegnap. „Nem 
kell a kardunkba dőlni, a meccs a ke-
zünkben volt, és az látszott, hogy ha 
jól játszunk, mindenkit meg tudunk 
verni” – mondta.

Engedmény a dobogósoknak
Ismeretes, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt tavalyról idénre halasz-
tott nyári olimpiát zárt kapuk mögött 
rendezik, a részvevőknek pedig szi-
gorú szabályokat kell betartaniuk. 
Ezek közé tartozik a kötelező maszk-
viselés, amely alól eddig még a pó-
diumon állva sem mentesültek. Ezen 
enyhített tegnap a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB), amely úgy dön-
tött, hogy a dobogósok a fotózás ere-
jéig levehetik majd a maszkjukat 30 
másodpercre. Lapzártánkkor amúgy 
a házigazda Japán állt az összesített 
éremtábla élén, 8 arany, 2 ezüst és 3 
bronzéremmel, mögötte az Egyesült 
Államok (7-3-4) volt a második, Kína 
(6-5-7) pedig a harmadik. Magyaror-
szág 1 arany és egy 1 ezüstéremmel a 
12., Románia egy ezüstéremmel a 33. 
volt a rangsorban.

Tokió 2020: Márton Anna lemaradt a dobogóról

 » „Igazából 
saját magamat 
vertem meg, ki-
csit úgy éreztem 
magam, mintha 
az első olimpi-
ámon lennék” – 
mondta a negye-
dik helyen zárt 
Márton Anna.




